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 פנסיה מטיבה –  סגלדף מידע ל

הלים( בקרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנ פעיל)מבוטח  קיים עובד שבמועד קבלתו לעבודה יש לו הסדר פנסיוני

יבוטח  ,ללא הסדר פנסיוני קודםהנ"ל בהסכם גם עובד חדש . במכללה מתחילת עבודתובביטוח פנסיוני יבוטח 

  החל מחודש עסקתו הראשון, כנ"ל לגבי קרן השתלמות. 

להחליט לאן יועברו הכספים  לכל עובד הזכותלחוק הפיקוח על שירותיים פיננסים )קופ"ג(  20בהתאם לתקנה 

 ח הפנסיוני.לטובת הביטו

 בהתאם להסכם העסקתך: להלן שיעורי התשלומים לביטוח הפנסיוני
 

 

תשלומי מעביד 

 )תגמולים(

תשלומי עובד 

 )תגמולים(

תשלומי המעביד 

 )פיצויים(

 סה"כ תשלומי

 עובד ומעביד

 

01/01/2017  6.5%  6%-7% 6%+2.33% 18.5%+2.33% 

לחוק פיצויי פיטורים ובהתאם  14יי פיטורים בהתאם לסעיף במקום פיצו בואויהכספים המופקדים בקרן הפנסיה 

 להוראות לצו ההרחבה בנושא פנסיית חובה במשק.
  לחוק.  14ועל הפרשות אלו חל סעיף (  6%במקום ) 8.33%לידיעתכם המכללה מפרישה לפיצויים 

 

 
 מצורפת חוברת הדרכה -חילן פנסיה   תיש להצטרף לקרן פנסיה באמצעות אפליקציי

    הלבקשה להצטרפות דרך האפליקצי SMSהודעת  תקבל/י מיים לאחר מועד תחילת העסקתך יו
  

לא תסדיר את   ( לחודש העוקב ממועד תחילת ההסכם 20) עד ה המשכורת השניהתשלום במידה ועד ל

נצרפך   ,לךבאמצעות אפליקציה "חילן פנסיה" דרך המכשיר הסלולרי ש על פי בחירתך האישיתלקרן הפנסיה הצטרפותך 

הינך רשאי להצטרף לכל  בכל מקרה.  פנסיה מקיפה אלטשולר שחם -של המכללה  נבחרת קרן הפנסיה ברירת מחדל ל

 שזכו במכרזהנוספות הנבחרות ירת מחדל קרנות הפנסיה ברשלושת אחת מללרבות , קרן פנסיה על פי בחירתך

 . ( 2019לאפריל )נכון   פנסיה ופסגות הלמן אלדובי  איילון מיטב,משרד האוצר : 

 
עימם המכללה  מקפתמנורה מבטחים ומגדל  שלמשווקים אחת לחודש משאבי אנוש שולחים מייל המציג מועדי פגישות עם ה

ולאחר מכן לאורך  חשוב להיפגש עם הנציגים במועד תחילת עבודה –הגיעה להסדר של דמי ניהול מופחתים כמצוין להלן

לאחר ההצטרפות ע"י המשווקים יתואמו באופן ישיר שיות עם המשווקים של יתר הקרנות י)פגישות א השנה בהתאם לצורך 

 באפליקציית חילן פנסיה(.  

 יועץ פנסיוני  -עם אודי נחתומיבמשרדי המכללה ניתן להיפגש  – למבוטחים בקרנות הוותיקות

 הרשמה לפגישות הנ"ל  דרך המייל שנשלח ממשאבי אנוש.

 :  מבטחים ורהמנ ינציג             
 3179482-050    טל:    ALEXEYR@MENORAMIVT.CO.ILאלכסיי רזניקוב                 

   050-4049454    טל:                                                                     צופית ימיני             
                                                                  

 :    מקפתמגדל קרן   נציג           
 4940011-054  טל:                               galitel@migdal.co.ilגלית אלדד                 

 
     אלטשולר שחם קרן   נציג          

 4801166-052טל                                        eladf@altshul.co.ii אלעד פלח               
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